
 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 30. ledna 
2019, s termínem dodání stanovisek do 20. února 2019. Vypořádání zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce. Materiál byl zaslán 
29 připomínkovým místům.  

Zásadní připomínky zaslala následující připomínková místa: 
Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky – odbor Kompatibility, Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy. 

Připomínková místa, která neuplatnila žádné připomínky: 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Legislativní rada vlády, Rada pro 
výzkum, vývoj a inovace, Agrární komora, Asociace krajů České republiky, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český statistický 
úřad, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz měst a obcí, Unie zaměstnavatelských svazů. 

Doporučující připomínky vzal předkladatel v úvahu a podle jejich obsahu je zohlednil v předkládaném materiálu. K připomínkám legislativně-
technického nebo formálního charakteru bylo předkladatelem přihlédnuto, přičemž většina těchto připomínek byla do návrhu zapracována. 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení s důrazem na vypořádání zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Doporučující připomínky. 
 

 

Ministerstvo financí Zásadní připomínky: 
 

1. Nařízení vlády, § 3 odst. 1 písm. b)  
Jak bude probíhat prokazování, faktické plnění a 
kontrola této podmínky, a to jak při ukončení 

 
 
Vysvětleno / částečně upraveno. 
Povinnost zachování podmínek je stanovena zákonem o 
investičních pobídkách a není obsahem nařízení vlády. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDKJ93D8)



Stránka 2 (celkem 16) 

investiční akce a možnosti zahájení čerpání 
přislíbených pobídek, tak po ukončení min. 
udržitelnosti splnění těchto podmínek po dobu 5 let?  

Aktuální znění je oproti verzi, která byla součástí 
materiálu ke změně zákona o investičních pobídkách, 
odlišné a domníváme se, že jej lze chápat následujícím 
způsobem: Příjemce investiční pobídky musí vždy 
alespoň za měsíc prosinec každého roku (vzhledem k 
datu 1. prosince uvedenému v návrhu nařízení) 
nejméně u 80 % všech zaměstnanců v provozovně, 
kde byla investiční akce realizována, přiznat mzdu 
minimálně ve výši průměrné mzdy v kraji (v 
předcházejícím roce prvně zveřejněné ČSÚ společně s 
daty za 4. Q). Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
kterému přísluší kontrola (s)plnění této podmínky, bude 
vždy na začátku roku ověřovat stav za předešlý rok? 
Budou brány v úvahu také zbylé měsíce (leden – 
listopad)? Předpokládáme, že by tato podmínka měla 
být plněna nepřetržitě od ukončení investiční akce po 
celou dobu čerpání investiční pobídky, minimálně však 
po dobu 5 let, tedy nejen v měsíci prosinci každého 
roku.  
Rovněž tato podmínka může podpořit nárůst počtu 
agenturních pracovníků, zaměstnávání brigádníků, 
využívání DPP, DPČ, pracovních smluv na dobu 
určitou atp., což si předkladatel uvědomuje a možné 
riziko v materiálu v rámci hodnocení dopadů regulace 
na str. 40 uvádí. Chce jej eliminovat následujícím 
způsobem: „Bude proto nutné při kontrolách důsledně 
ověřovat stavy zaměstnanců i agenturních pracovníků 
před podáním žádosti o podporu a při kontrole splnění 
podmínek, aby byla vyloučena spekulace investorů.“ 
Fakticky MPO předpokládá „důsledné ověřování stavů 
zaměstnanců“ jakým způsobem? S novou právní 
úpravou není žadatel povinen pracovní místa vytvořit, 
není dle našeho názoru ani povinen jakákoli stávající 
místa existující ke dni podání žádosti o podporu 

Podmínka přidané hodnoty tak musí být plněna po celou dobu 
stanovenou zákonem, tj. nepřetržitě. Aby však nebyl mylně 
vyvozován závěr, že stačí tuto podmínku plnit pouze 
v prosinci každého kalendářního roku, přeformulovalo MPO 
znění podmínky tak, aby bylo více zřejmé, že se jedná pouze 
o lhůtu, do níž se příjemce musí nové mzdové úrovni 
z předchozího roku přizpůsobit. Úvodní text ustanovení § 3 
odst. 1 písm. b) tedy nově zní:  
„…činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech 
zpracovatelského průmyslu, kdy nejpozději do 7 měsíců nebo 
v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní 
doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční 
hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 
80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem 
výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný 
hrubý měsíční výdělek nejméně ve výši průměrné měsíční 
hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje, a 
současně…“. 

Protože hrubý měsíční výdělek zaměstnance se zjišťuje podle 
ustanovení § 354 zákoníku práce z výdělku za předchozí 
kalendářní čtvrtletí a v případě konta pracovní doby z výdělku 
za 12 měsíců před zahájením vyrovnávacího období, byly 
tomu uzpůsobeny i lhůty pro naplnění podmínky tak, aby 
investor měl možnost se reálně nové mzdové úrovni 
přizpůsobit. 
Pokud jde o riziko obcházení podmínky vyšší přidané hodnoty 
využitím agenturních zaměstnanců, tomu je zabráněno 
ustanovením zákoníku práce (viz § 309 odst. 5), podle něhož 
je zaměstnavatel povinen zabezpečit rovné pracovní i 
mzdové podmínky jak pro agenturní zaměstnance, tak pro ty 
„kmenové“. Zajištění rovného zacházení vyplývá 
z mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána a 
je dozorováno Státním úřadem inspekce práce, resp. jeho 
oblastními inspektoráty. 
Vyjádření k vypořádání 
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zachovat (nehledě na to, že není povinen stavy 
zaměstnanců popisovat včetně toho, že by byl povinen 
uvést počet agenturních pracovníků). Takže se 
domníváme, že s celkovými stavy zaměstnanců může 
libovolně hýbat a způsoby jejich zaměstnávání jsou 
také čistě v jeho kompetenci. Jinak řečeno, i v případě, 
že přizná zaměstnávání agenturních pracovníků, 
neporušuje žádné podmínky dle ZIP, resp. NV. 
2. Nařízení vlády, § 3 odst. 1 písm. b) bod 2.  
Není zřejmé, k jakému okamžiku bude testováno 
splnění podmínky 2 % podílu výzkumných a 
vývojových pracovníků na počtu všech zaměstnanců. 
Pokud by to bylo např. ke konci kalendářního roku, tak 
potom za jaké období se bude kontrolovat jejich 
soustavná a prokazatelná činnost v oblasti výzkumu a 
vývoje? Jak bude zjištěno soustavné plnění podmínky 
po dobu udržitelnosti? 
 
 
 
 
3. Nařízení vlády, § 3 odst. 1 písm. b) bod 3.  
Toto ustanovení nebylo součástí původního znění 
návrhu NV, které bylo součástí materiálu ke změně 
zákona o investičních pobídkách. Požadujeme vysvětlit 
důvod vložení této podmínky a smysl jejího naplnění 
(včetně příkladu faktického splnění této podmínky). V 
čem bude naplnění této podmínky představovat 
podpoření zavedení pouze takové činnosti, která je 
spojena s vyšší přidanou hodnotou (ve smyslu § 2 
odst. písm. c) novely zákona o investičních pobídkách), 
nebude-li pořízené strojní zařízení součástí 
způsobilých nákladů a nemusí-li souviset s předmětem 
podpořené investiční akce? 

MF s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Podmínka podílu 2% výzkumných a vývojových pracovníků je 
další všeobecnou podmínkou, kterou stanovuje přímo zákon, 
a tato podmínka musí být splněna do 3 let od vydání 
rozhodnutí o příslibu. Bude se tedy jednat o podmínku, jejíž 
kontrola spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu a 
její kontrola bude probíhat k datu uplynutí 3 let od vydání 
rozhodnutí, jak je tomu u současné praxe kontroly 
všeobecných podmínek, které jsou v gesci MPO. Podmínka 
udržitelnosti bude zkontrolována v rámci kontroly dodržování 
této podmínky, která je také v gesci MPO. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MF s vypořádáním souhlasí.  
 
 
Vysvětleno. 
Vložení ustanovení do § 3 odst. 1 písm. b) bodu 3 vyplynulo 
z jednání pracovní skupiny k tématu vyšší přidané hodnoty 
k tomuto nařízení vlády (jichž se účastnili i zástupci 
Ministerstva financí), neboť výdaje na výzkum a vývoj nemusí 
být nutně spojeny pouze s investicemi do výzkumných 
pracovníků. Investice především z oblasti zpracovatelského 
průmyslu směřující do činností výzkumu a vývoje bývají 
spojené se značnými investicemi do dlouhodobého majetku, 
proto byla tato skutečnost zohledněna i při tvorbě dalších 
všeobecných podmínek.  
Protože samostatný izolovaný výrobní proces v podstatě 
výraznou přidanou hodnotu nemá, naopak se ukazuje, že 
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Ministerstvo financí uplatnilo dále několik doporučujících 
připomínek. 

firmy s přidanou hodnotou jsou ty, které provádí více 
podnikových funkcí, tj. výrobu, výzkum, design nebo např. 
prodej, je kromě výroby posuzována i širší činnost investora 
ve výzkumu, nejen samotná výroba. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MF s vypořádáním souhlasí.  
 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Doporučující připomínky.  
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj Bez připomínek.   

Ministerstvo 
spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zemědělství Doporučující připomínky.  

 
Ministerstvo 
životního prostředí 

Zásadní připomínka: 
1. Do přílohy „Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru 

získat investiční pobídku“ požadujeme doplnit nový 
bod 15. 12 Uveďte výčet nově pořízených 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jejich 
zařazení dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění a technologie 
využívané ke snížení emisí znečišťujících látek. 
 

Akceptováno. 
Do přílohy „vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat 
investiční pobídku“ byl vložen nový bod 15.11 v požadovaném 
znění. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MŽP s vypořádáním souhlasí. 
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Název 
stacionárního 
zdroje 

Zařazení dle 
přílohy č. 2 
zákona o 
ochraně 
ovzduší 

Technologie ke 
snížení emisí 
znečišťujících 
látek 

   
 

2. Bod 15. 10 Tiskopisu pro uplatnění záměru získat 
investiční pobídku požadujeme upravit následovně 
„Uveďte předpokládané množství a hmotnostní 
koncentrace jednotlivých znečišťujících látek 
vypouštěných do ovzduší z nových stacionárních 
zdrojů a ze (stávajících) stacionárních zdrojů, na 
kterých došlo k navýšení emisí znečišťujících látek. 
Množství emisí do ovzduší uvádějte v tunách za rok. 
U koncentrací uvádějte garantované hodnoty použité 
technologie v mg/m3, případně v jednotkách měrné 
výrobní emise.“. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bodu 15.10 Tiskopisu pro uplatnění záměru získat 
investiční pobídku bylo upraveno v požadovaném znění. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MŽP s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády – 
Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – Rada 
pro výzkum, vývoj a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Zásadní připomínka: 
 
Obecně: 
 
Vzhledem k tomu, že naplnění oznamovací povinnosti 
vůči Evropské komisi je podstatnou podmínkou pro 
udělování veřejných podpor ze strany členského státu 
EU, žádáme o doplnění materiálu v tomto smyslu. Na str. 
11 odůvodnění totiž předkladatel sice uvádí obecné 

 
 
 
Akceptováno. 
Informace o zamýšlených změnách v systému investičních 
pobídek byly zaslány Ministerstvem průmyslu a obchodu 
Evropské komisi prostřednictvím Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže již v červenci roku 2018. Oznámení 
změn režimu podpory, které vstoupí v platnost po jejich 
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konstatování týkající se práva veřejných podpor (tj. že 
Česká republika je povinna oznámit Evropské komisi 
veškeré změny, které mají být v systému investičních 
pobídek provedeny), neuvádí však informaci o tom, kdy 
a kým budou prováděné změny v systému investičních 
pobídek oznámeny Evropské komisi. Předpokládáme, že 
podle § 1 odst. 2 zákona bude pravděpodobně 
oznamovat MPO. Rovněž k oznámení a jeho vyřízení by 
mělo dojít před udělením příslušné investiční pobídky, tj. 
ideálně před schválením návrhu nařízení vlády. To 
z materiálu nijak nevyplývá. 
Tato připomínka je zásadní. 

uveřejnění ve Sbírce zákonů, bude Ministerstvem průmyslu a 
obchodu provedeno až po nabytí jejich účinnosti. Tato 
informace byla doplněna do odůvodnění nařízení vlády. 
 
Vyjádření k vypořádání 
OKOM s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrární komora Bez připomínek.  
Asociace krajů Bez připomínek.  
Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR 

Zásadní připomínky: 
 

1) K § 3 - Další všeobecné podmínky pro 
jednotlivé typy investičních akcí: 

V § 3 odst. 1, písm. b), č. 1) navrhujeme následující 
znění: 

1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o 
spolupráci s veřejnou výzkumnou institucí organizací, 
která je zapsána v seznamu výzkumných 
organizací, nebo veřejnou či státní vysokou školou 
s touto institucí nebo školou organizací aktivně 

spolupracuje na projektech v oblasti výzkumu a 
vývoje a zároveň podíl zaměstnanců s 
vysokoškolským vzděláním v místě realizace 
investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v 
místě realizace investiční akce nejméně 10 %, nebo 

Odůvodnění 

 
 
 
ROZPOR. 
 
MPO navrhuje akceptovat připomínku, ale pod podmínkou 
konkrétnějšího vymezení aktivní spolupráce v podobě 
povinného procenta vynaložených nákladů na tuto spolupráci 
v závislosti na způsobilých nákladech investiční akce. Znění 
dané podmínky bylo proto upraveno následujícím způsobem: 
„1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o 
spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je 
zapsána v seznamu výzkumných organizacíx), s touto 
organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývojey) a na tuto 
spolupráci od data předcházejícího 2 roky předložení záměru 
získat investiční pobídku prokazatelně vynaloží prostředky 
nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových 
způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční 
pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským 
vzděláním v místě realizace investiční akce dosahuje na 
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Navrhované upřesnění vychází z definice uvedené v 
článku 1.3 bodu 15 písm. cc) Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/c 198/01).  
Domníváme se, že doložení spolupráce na projektech 
výzkumu a vývoje skýtá průkazný důvod k zařazení 
mezi podporované aktivity.  
Soukromé výzkumné organizace vykazují dobré 
výsledky a vysoký stupeň kooperace a nejí důvod je 
z oblasti podpory vyloučit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 
10 %, nebo…“. 
 
MPO tím částečně vyhovělo připomínce a plnění podmínky 
rozšířilo na všechny výzkumné organizace zapsané 
v seznamu výzkumných organizací. Z důvodu potřeby 
spravovatelnosti podmínky však MPO požaduje uvedení 
limitu vynaložených finančních prostředků na tuto spolupráci, 
a to ve výši 1 % celkových způsobilých nákladů.   
 
AMSP ČR však s tímto limitem nesouhlasí, neboť dle jejich 
názoru tím dochází k dalšímu zpřísnění podmínky oproti 
původní verzi. AMSP ČR nicméně souhlasí, že výše upravené 
znění podmínky je vhodnější, než znění obsažené ve verzi 
rozeslané do mezirezortního řízení. Jako další řešení navrhují 
omezit částku vynaloženou na spolupráci ve výzkumu a vývoji 
maximálně na 1 mil. Kč. Dle požadavku AMSP ČR by měl být 
text podmínky doplněn následujícím způsobem:  
 
„…s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje 
a na tuto spolupráci od data předcházejícího 2 roky 
předložení záměru získat investiční pobídku prokazatelně 
vynaloží prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané 
hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru 
získat investiční pobídku, přičemž přesahuje-li předpokládaná 
hodnota celkových způsobilých nákladů 100 000 000,- Kč, je 
hodnota prokazatelně vynaložených prostředků v rámci 
spolupráce s výzkumnou organizací stanovena na částku 
min. 1 000 000,- Kč, a zároveň …“. 
 
Dle MPO však taková formulace vytváří nerovné podmínky 
pro menší investory a menší investice (pro které by platila 
spolupráce ve výzkumu a vývoji ve výši 1 % z investice), 
zatímco pro velké investice (i např. ve výši 2 mld. Kč) bude 
paušálně stanovena částka na investici do výzkumu a vývoje 
pouze ve výši 1 mil. Kč.  
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2) K § 3 - Další všeobecné podmínky pro 

jednotlivé typy investičních akcí: 
 
V § 3 odst. 1, písm. b), č. 3) navrhujeme následující 
znění: 
 

3. příjemce investiční pobídky pořídil pro účely výzkumu 
a vývoje strojní zařízení, které bude využíváno 
příjemcem investiční pobídky převážně pro výzkum a 
vývoj5), přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za 
tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před 
zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho 
pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo 
uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením 
záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do 
způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to 
nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty 
způsobilých nákladů uvedených v záměru získat 
investiční pobídku.  

Odůvodnění: 
Investor v rámci povinných investic dle zákona o 
investičních pobídkách musí povinně investovat do 
strojního zařízení pro účely výzkumu a vývoje, je tedy 
na místě, aby mohl tyto náklady zahrnout mezi 
způsobilé náklady. 
Pokud by tyto náklady nebyly zahrnuty do způsobilých 
nákladů, bude se jednat o dodatečné investice, ačkoli 
byly vynaloženy s  konkrétním záměrem, který je s cíli 
zákona o investičních pobídkách v souladu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Vysvětleno. 
Vyloučení investic do výzkumu a vývoje ze způsobilých 
nákladů v rámci výrobních projektů považujeme za žádoucí 
z následujících důvodů: 

1. Zahrnutí těchto majetků do způsobilých nákladů by 
kolidovalo s motivačním účinkem podle evropských 
předpisů. Veřejnou podporu podle blokové výjimky lze 
poskytnout pouze v případech, kdy má podpora 
motivační účinek. Pokud jsou náklady na projekt 
vynaloženy před podáním žádosti o podporu, celý 
tento projekt není způsobilý pro poskytnutí podpory. 
Pokud by žadatel zahrnul pro prokázání podmínky 
přidané hodnoty majetky, které byly pořízeny i před 
předložením záměru získat investiční pobídku a do 
způsobilých nákladů by zahrnul jen část majetků 
pořízenou po podání žádosti, mohly by vzniknout 
pochyby o naplnění motivačního účinku podpory 
z důvodu zahájení investování před podáním žádosti o 
podporu. 

2. Podmínka není regionálně omezena a žadatel tak 
může zahrnout pro prokázání vyšší přidané hodnoty 
všechny majetky v rámci ČR. Aby bylo možné 
zahrnout tyto majetky do způsobilých nákladů, bylo by 
nutné je omezit pouze na místo realizace investiční 
akce, neboť majetky zahrnované do způsobilých 
nákladů musí být umístěny a využívány pouze v místě 
realizace podpořené investiční akce, což by ale 
nastavení podmínky značně zpřísnilo. 

3. Podmínka přidané hodnoty je ve všech třech 
variantách definována nad rámec vlastní investiční 
akce ve výrobě, neboť výroba samotná bývá často 
realizována bez přidané hodnoty. Způsobilými náklady 
v rámci investiční akce ve výrobě jsou pouze náklady, 
které slouží k výrobním účelům. Pokud by sem žadatel 
zahrnul i majetky pro účely výzkumu a vývoje, vznikly 
by pochybnosti o jejich přímé souvislosti s užitím 
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v procesu výroby. Žadatel by měl v takovém případě 
podat žádosti dvě – v rámci investiční akce ve výrobě 
zahrnout pouze majetky pro výrobu, a majetky pro 
výzkum a vývoj by měly být podpořeny samostatně 
v rámci žádosti na podporu technologického centra.  

 
Navrhovaným zrušením textu by tak mohly vznikat výkladové 
nejasnosti. Původně navrhovaná úprava přinese větší právní 
jistotu jak příjemcům podpory, tak jejímu poskytovateli. 
 
Vyjádření k vypořádání 
AMSP s vypořádáním souhlasí. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora 

Zásadní připomínka: 
 
Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) souhlasí 
s nově koncipovaným legislativním rámcem pro 
poskytování investičních pobídek, daným jak probíhající 
novelizací zákona, tak předkládaným prováděcím 
předpisem. Dosavadní zkušenosti z aplikační praxe i 
současná úroveň představ o funkční ekonomice a 
funkčních správních postupech zakládají očekávání, že 
nový rámec zajistí přiměřenou vzácnost pobídek při 
zachování férového a transparentního přístupu 
potenciálních žadatelů k možným pobídkám. HK ČR se 
účastnila diskusí ohledně nastavení nového rámce a je si 
plně vědoma, že navrhované číselné parametry celkové 
výše investic, úrovně mezd, míry vzdělání zaměstnanců, 
počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji nebo rozsahu 
pořízení technologií určených pro činnost výzkumu a 
vývoje včetně zvolené kombinace těchto kritérií mají 
v podstatě arbitrární charakter. Jistě lze diskutovat o 
každé jednotlivé hodnotě, avšak navržené schéma 

 
Vzato na vědomí. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK s vypořádáním souhlasí. 
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vnímáme jako rozumné východisko k restartu systému 
pobídek. O to důležitější však bude nastavení 
průběžného monitoringu a vyhodnocování pobídek 
poskytnutých podle nového rámce s možností či spíše 
nezbytností flexibilní korekce parametrů prostřednictvím 
novelizace nařízení vlády tak, aby reflektovala dynamiku 
ekonomických, sociálních, technologických a dalších 
relevantních změn i faktické zkušenosti z aplikační praxe 
platného prováděcího předpisu.  
Zásadní přitom bude, aby do průběžného monitoringu a 
vyhodnocování byla zapojena i samotná podnikatelská 
reprezentace. Vhodným adeptem pro zabudování takové 
zpětné vazby je právě HK ČR, jako jediný zákonem 
zřízený zástupce podnikatelů, který reprezentuje zájmy 
podnikatelů všech velikostí napříč všemi odvětvími.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí Bez připomínek.  
Svaz průmyslu a 
dopravy 

Zásadní připomínky: 
 
Obecně 

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá navržené nařízené 
vlády a vnímá ho jako završení změny systému 
investičních pobídek, který by měl lépe reflektovat 
potřeby České republiky, podporovat vývojové aktivity 
firem a tím zvyšovat konkurenceschopnost naší 
ekonomiky. Nařízení vlád navíc přináší potřebnou 
flexibilitu a možnost případně podmínky opravňující 
žádat investiční pobídky upravit dle ekonomického 
vývoje a dalších potřeb. 
 
Svaz ovšem nesouhlasí a upozorňuje na rizika 
spojená s pravomocí vlády posuzovat všechny žádosti 
o investiční pobídku (včetně těch směřujících do 
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strukturálně postižených regionů), které před tím splní 
zákonné podmínky podpory. To přináší nejistotu, není 
jasné, na jakém základě se vláda bude rozhodovat. 
Pokud je záměrem omezit počet žádostí, měla by se 
zpřísnit zákonná kritéria (kritéria v nařízení vlády). 
Rozhodování by mělo být transparentní. U 
strategických investic role vlády smysl má, vláda by 
měla mít možnost podpořit unikátní technologie s 
významnými pozitivními multiplikačními efekty pro 
naši ekonomiku a firmy. Nicméně tato pravomoc není 
předmětem samotného nařízení vlády. 
 
Svaz děkuje Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a 
Agentuře CzechInvest za odbornou diskusi nad 
jednotlivými návrhy a kritérii přidané hodnoty. 
 
Přestože návrh jako celek Svaz podporuje, níže si 
dovoluje připojit připomínky k jednotlivým kritériím 
nařízení, které podle našeho názoru lépe naplňují cíle 
změny systému – zvýšení přidané hodnoty. 

 
1.  K §3, odst. 1), písm. B), číslu 1 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje umožnit 
v rámci kritéria přidané hodnoty investice spolupráci i 
se soukromými výzkumnými organizacemi zapsanými 
na seznamu MŠMT. 
 
Návrh nového znění: 
„1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o 
spolupráci s veřejnou výzkumnou institucí3) nebo 
veřejnou či státní vysokou školou4) s výzkumnou 
organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných 
organizacíxx), s touto institucí nebo školou organizací 
aktivně spolupracuje na projektech v oblasti výzkumu 
a vývoje5) a zároveň podíl zaměstnanců s 
vysokoškolským vzděláním4) v místě realizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZPOR. 
MPO navrhuje akceptovat připomínku, ale pod podmínkou 
konkrétnějšího vymezení aktivní spolupráce v podobě 
povinného procenta vynaložených nákladů na tuto spolupráci 
v závislosti na způsobilých nákladech investiční akce. Znění 
podmínky bylo proto upraveno následujícím způsobem: 
„1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o 
spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je 
zapsána v seznamu výzkumných organizacíx), s touto 
organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývojey) a na tuto 
spolupráci od data předcházejícího 2 roky předložení záměru 
získat investiční pobídku prokazatelně vynaloží prostředky 
nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových 
způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční 
pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským 
vzděláním v místě realizace investiční akce dosahuje na 
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investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v 
místě realizace investiční akce nejméně 10 %, nebo“ 
 
Poznámky pod čarou zní: 
3) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

xx) § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

5) Čl. 2 odst. 84 až 86 nařízení Komise (EU) č. 
651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, v platném znění.  
Článek 1.3 bod 15 písm. cc) Rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/c 198/01) 
4) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Poznámky pod čarou se přečíslují. 

 
Odůvodnění: 
Tato varianta je vhodnější úpravou, doplnění 
spolupráce na projektech výzkumu a vývoje dle 
definice článku 1.3 bodu 15 písm. cc) Rámce pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/c 
198/01) by mělo být dostatečným zaručením 
vhodnosti podporovaných aktivit.  
 
Za splnění předpokladu výše by pak mělo být 
umožněno navázání spolupráce se všemi jasně 
definovanými výzkumnými organizacemi, tedy i těmi 
soukromými, které jsou často velmi úspěšné, 
zaměřené na výsledky a jsou také provozovateli 

počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 
10 %, nebo…“. 
 
 
MPO tím částečně vyhovělo připomínce a plnění podmínky 
rozšířilo na všechny výzkumné organizace zapsané 
v seznamu výzkumných organizací. Z důvodu potřeby 
spravovatelnosti podmínky však MPO požaduje uvedení 
limitu vynaložených finančních prostředků na tuto spolupráci, 
a to ve výši 1 % celkových způsobilých nákladů.   
 
SP ČR však s tímto limitem nesouhlasí, neboť dle jejich 
názoru tím dochází k dalšímu zpřísnění podmínky oproti 
původní verzi. SP ČR nicméně souhlasí, že výše upravené 
znění podmínky je vhodnější, než znění obsažené ve verzi 
rozeslané do mezirezortního řízení. Jako další řešení navrhují 
omezit částku vynaloženou na spolupráci ve výzkumu a vývoji 
maximálně na 1 mil. Kč. Dle požadavku SP ČR by měl být tak 
text podmínky doplněn následujícím způsobem:  
 
„…s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje 
a na tuto spolupráci od data předcházejícího 2 roky 
předložení záměru získat investiční pobídku prokazatelně 
vynaloží prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané 
hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru 
získat investiční pobídku, přičemž přesahuje-li předpokládaná 
hodnota celkových způsobilých nákladů 100 000 000,- Kč, je 
hodnota prokazatelně vynaložených prostředků v rámci 
spolupráce s výzkumnou organizací stanovena na částku 
min. 1 000 000,- Kč, a zároveň …“. 
 
Dle MPO však taková formulace vytváří nerovné podmínky 
pro menší investory a menší investice (pro které by platila 
spolupráce ve výzkumu a vývoji ve výši 1 % z investice), 
zatímco pro velké investice (i např. ve výši 2 mld. Kč) bude 
paušálně stanovena částka na investici do výzkumu a vývoje 
pouze ve výši 1 mil. Kč. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDKJ93D8)



Stránka 13 (celkem 16) 

uznávaných výzkumných center. Smyslem novelizace 
bodu by neměla být podpora jen vybraných VaV 
zařízení, která mohou mít problém s dostatečným 
uplatněním na trhu, ale právě účinná spolupráce VO 
s investory, nehledě na jejich právní status. Omezení 
na VVI lze navíc chápat jako diskriminační, kdy 
úspěšné a ověřené soukromé VO, které mohou mít 
lepší předpoklady i výsledky než VVI, by byly ze 
spolupráce pro účely tohoto zákona vyloučeny. 
 
Navíc se spoluprací se všemi výzkumnými 
organizacemi, nejen s VVI, počítá i vládou schválená 
Inovační strategie České republiky 2019–2030. Na 
kartě Chytré investice je nástrojem "změnit pravidla 
podpory firemních investic formou pobídek tak, aby 
byly podpořeny investice s vysokou přidanou 
hodnotou, vč. zapojení těchto firem do spolupráce s 
výzkumnými centry a výzkumnými organizacemi". 
Takto byla podpora představena a deklarována za 
účasti premiéra a ministryně MPO při představení 
strategie veřejnosti. Proto předpokládáme, že tato 
dohoda bude naplněna. 
 
Přímé uvádění vysokých škol je pak zbytné, jelikož 
vysoké školy provádějící výzkum a vývoj jsou zapsané 
ve stejném seznamu VO. Omezení na veřejné VŠ je 
pak opět neodůvodněné a diskriminační. 
 
Upřesnění, že se jedná o projekt v oblasti VaV je 
vhodnější pro účely prokazování a případných kontrol 
a lépe odpovídá záměru navrhovaného kritéria, navíc 
jasně vymezeného v Rámci pro státní podporu VaVaI. 
Dále upozorňujeme, že původně byla povinná 
spolupráce ve VaV zvažovaná „na základě smlouvy“, 
nyní je však „po uzavření smlouvy“, z čehož ale 
nemusí vyplývat, že smlouva o spolupráci se týká 
spolupráce v oblasti VaV.  
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Tato připomínka je zásadní.  

 
2. K §3, odst. 1), písm. B), číslu 3 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje umožnit 
zahrnutí investic do strojního zařízení pro účely 
výzkumu a vývoje, které budou vyžadovány tímto 
nařízením při volbě kritéria číslo 3, mezi způsobilé 
náklady. 
 
Návrh nového znění: 
„3. příjemce investiční pobídky pořídil pro účely 
výzkumu a vývoje strojní zařízení, které bude 
využíváno příjemcem investiční pobídky převážně pro 
výzkum a vývoj5), přičemž toto strojní zařízení bylo 
pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 
roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho 
pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo 
uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením 
záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do 
způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to 
nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty 
způsobilých nákladů uvedených v záměru získat 
investiční pobídku.“ 

Poznámky pod čarou zní: 
5) Čl. 2 odst. 84 až 86 nařízení Komise (EU) č. 
651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, v platném znění. Článek 1.3 bod 15 písm. cc) 
Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/c 198/01 
 
Poznámky pod čarou se přečíslují. 

 
Odůvodnění: 

 
Vysvětleno. 
Vyloučení investic do výzkumu a vývoje ze způsobilých 
nákladů v rámci výrobních projektů považujeme za žádoucí 
z následujících důvodů: 

1. Zahrnutí těchto majetků do způsobilých nákladů by 
kolidovalo s motivačním účinkem podle příslušných 
evropských předpisů. Veřejnou podporu podle blokové 
výjimky lze poskytnout pouze v případech, kdy má 
podpora motivační účinek. Pokud jsou náklady na 
projekt vynaloženy před podáním žádosti o podporu, 
celý tento projekt není způsobilý pro poskytnutí 
podpory. Pokud by žadatel zahrnul pro prokázání 
podmínky přidané hodnoty majetky, které byly 
pořízeny i před předložením záměru získat investiční 
pobídku a do způsobilých nákladů by zahrnul jen část 
majetků pořízenou po podání žádosti, mohly by 
vzniknout pochyby o naplnění motivačního účinku 
podpory z důvodu zahájení investování před podáním 
žádosti o podporu. 

2. Podmínka není regionálně omezena a žadatel tak 
může zahrnout pro prokázání vyšší přidané hodnoty 
všechny majetky v rámci ČR. Aby bylo možné 
zahrnout tyto majetky do způsobilých nákladů, bylo by 
nutné je omezit pouze na místo realizace investiční 
akce, neboť majetky zahrnované do způsobilých 
nákladů musí být umístěny a využívány pouze v místě 
realizace podpořené investiční akce, což by ale 
nastavení podmínky značně zpřísnilo. 

3. Podmínka přidané hodnoty je ve všech třech 
variantách definována nad rámec vlastní investiční 
akce ve výrobě, neboť výroba samotná bývá často 
realizována bez přidané hodnoty. Způsobilými náklady 
v rámci investiční akce ve výrobě jsou pouze náklady, 
které slouží k výrobním účelům. Pokud by sem žadatel 
zahrnul i majetky pro účely výzkumu a vývoje, vznikly 
by pochybnosti o jejich přímé souvislosti s užitím 
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Zásadně odmítáme návrh, aby se investice do 
strojního zařízení pro účely VaV nezapočítávaly do 
způsobilých nákladů investice. Investor žádající o 
investiční pobídku dle písm. B čísla 3 musí dle zákona 
o IP a tohoto nařízení povinně investovat do strojního 
zařízení pro účely VaV, proto je logické, že investor 
musí mít možnost tyto povinné náklady, stejně jako 
povinné náklady pro strojní zařízení, započítat si jako 
způsobilé náklady dle tohoto zákona.  

 
Využití jiných zvýhodnění (např. daňových odpočtů na 
VaV) se řídí jinými pravidly dle jiných zákonů a tento 
zákon se jimi vůbec nezabývá. Nadto při nezapočtení 
těchto nákladů do způsobilých nákladů se jedná o 
dodatečné investice, které investor musí vynaložit nad 
rámec již povinných investic. Přičemž smyslem 
opatření je, aby investice do strojního zařízení u 
záměru investora směřovaly určitým směrem. 
Smyslem není dále omezovat investora a komplikovat 
investici, kdy se jedna část bude řídit jinou legislativou. 
Také investice v rámci zákona o investičních 
pobídkách není to samé, jako tzv. projekt VaV pro 
účely daňových odpočtů, což ani není cílem tohoto 
kritéria ani záměru zákona. Nelze jednoznačně 
vyčlenit část majetku a přiřadit jej pod daňový odpočet 
VaV. 

 
Neexistuje, i z důvodu uvedených v předchozím 
odstavci, žádná zákonná povinnost, že se investice 
pro účely VaV (stroje a zařízení) v rámci zákona o IP 
musí řídit jiným zákonem a využívat prvotně nástroj 
daňového odpočtu VaV se všemi jeho parametry a 
povinnostmi. Např. investice do technologických 
center zcela jistě směřují také v podstatě do oblasti 
VaV, a to v daleko větší míře. 
 

v procesu výroby. Žadatel by měl v takovém případě 
podat žádosti dvě – v rámci investiční akce ve výrobě 
zahrnout pouze majetky pro výrobu, a majetky pro 
výzkum a vývoj by měly být podpořeny samostatně 
v rámci žádosti na podporu technologického centra.  

 
Navrhovaným zrušením textu by tak mohly vznikat výkladové 
nejasnosti. Původně navrhovaná úprava přinese větší právní 
jistotu jak příjemcům podpory, tak jejímu poskytovateli. 
 
Pokud jde o změnu odkazu v poznámce pod čarou, nebyly 
uvedeny důvody, v čem by měl být odkaz na Rámec 
vhodnější než odkaz na nařízení Evropské komise. Původně 
navrhovaný odkaz v poznámce pod čarou je výstižnější. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SP ČR s vypořádáním souhlasí. 
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Varianta úpravy odkazu na definici VaV je vhodnější 
úpravou, doplnění spolupráce na projektech výzkumu 
a vývoje dle definice článku 1.3 bodu 15 písm. cc) 
Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/c 198/01) by mělo být dostatečným zaručením 
vhodnosti podporovaných aktivit. Navíc z posledního 
rámce vypadla definice kolaborativního výzkumu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Technologická 
agentura Doporučující připomínka.  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Doporučující připomínky.   

V Praze dne 2. září 2019 

Vypracoval: Bc. Libuše Adamčíková Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDKJ93D8)




